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vierkante meter.

De eerste anti-vermoeidheidsmat voor 
natuurlijke beweging terwijl u staat. 
De structuur van de Aeris Muvmat 
heeft veel weg van de structuur van 
bosgrond: beide sturen micro-
impulsen via de voetzolen naar het 
hoofd. Dat houdt ons wakker en alert. 
Een harde kantoorvloer kan dat niet. 

De bewegingen komen vanzelf, ze zijn 
intuïtief, waardoor de spieren 
afwisselend belast en ontlast worden. 
Het concentratievermogen wordt 
daardoor aantoonbaar verbeterd. 
Dus wie liever bosgrond onder zijn 
voeten heeft dan een plaat voor zijn 
hoofd, zet de stap naar de Aeris 
Muvmat. De rest komt vanzelf. 

https://www.aeris.de/nl/muvmat/




Concentratie per direct
Vanaf het eerste gebruik zorgt de sta-mat voor aantoonbare 
verbetering van de concentratie en het leervermogen op korte en 
lange termijn. Dit effect neemt zelfs toe naarmate de mat langer 
wordt gebruikt. 

 
Sensorisch systeem activeert spieren en 
bloedsomloop
De sta-mat zorgt voor een gerichte activering van de reflexzones, 
het spierstelsel en de bloedsomloop. Het is alsof u in het bos loopt.

 
Voetmassage inbegrepen
De Aeris Muvmat ontlast de benen en het hele lichaam. Mensen aan 
stawerkplekken kunnen langer staan zonder vermoeidheids- of 
pijnklachten te krijgen. De perfecte mix van het dagelijks werk en 
een boswandeling.

 
Creativiteit op twee benen
In tegenstelling tot bij een harde ondergrond stimuleert het staan op 
de Aeris Muvmat de creativiteit. Zo ontstaan er betere ideeën.

 
Ontspannen naar een betere houding
Op de Aeris Muvmat wordt de lichaamshouding aantoonbaar 
verbeterd. Dit leidt tot ontspanning van de nek- en schouderspieren.

Probeer onze “wondermat” gewoon eens uit. Het is een kleine stap 
voor u maar een grote stap voor uw welzijn.

Bezoek ons op aeris.de.

 

De actieve zone 

De comfortzone 

De actieve zone binnenin heeft 
een topografische 3D-structuur 
die de voeten het gevoel geeft 
alsof ze op bosgrond staan. Om 
precies te zijn: op wortels, stenen 
en zacht mos. Zo neemt het 
lichaam steeds een iets andere 
houding aan. En wie zijn voeten in 
beweging houdt, blijft ook in het 
hoofd fris. 

De comfortzone van veerkrachtig, 
ontlastend schuim garandeert 
een prettig gevoel bij het staan. 
Met of zonder schoenen, op 
blote voeten of met sokken, op 
kantoor, in de productiehal of in 
het lab, bij de therapie of bij u 
thuis: de Aeris Muvmat werkt 
overal waar lang staan 
onvermijdelijk is. 

2 voeten op 2 zones 
technologie. De Aeris 
Muvmat werkt door 
het samenspel van 
twee intelligent 
gecombineerde zones:



Het werd tijd om onze manier van leven en werken 
opnieuw uit te vinden. Dus hebben we dat gedaan.

Het probleem: we zitten te veel en bewegen daarbij 
ook nog eens te weinig. Dat is slecht. Niet bewegen 
zorgt er namelijk voor, dat in korte tijd onze 
concentratie, energie en creativiteit afnemen. 

De oplossing: de impuls van Aeris bestaat eruit het 
lichaam in beweging te houden. Onze producten en 
concepten dragen bij aan een actieve en gezonde 
levensstijl. Ze maken beweging precies daar mogelijk, 
waar u dit het minst verwacht, maar waar u het wel 
het meeste nodig heeft – tijdens het zitten. 

Wij zijn de succesformule voor een actiever, gezonder 
en daarom gelukkiger leven.
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